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Vánoční KORÁLKOVÁNÍ pro dospělé
Přijďte si vyrobit vánoční hvězdičky z korálků a drátků.

Těším se na vás ve čtvrtek 4. 12. 2014  
v 18 hodin v Chaberském dvoře.

Jitka Kroupová

Vánoce v Chaberském 
dvoře

více str. 4 – 5 

Adventní	koncert	
Two	Voices

Zdobení	
perníčků

Vánoční	
korálkování

Výstava	Betlémy



Volba	starosty	
a	rady	MČ	
5. listopadu proběhlo ustavující za-
stupitelstvo po komunálních volbách 
v novém složení zastupitelů. Veřejnou 
volbou pro volební období 2014-2018 
byl znovu zvolen starosta MČ Miroslav 
Malina a čtyřčlenná Radu ve složení: 
Josef Malý, prom. ped. Martin Cutych, 
Ing. František Křivánek a Jaroslav Vo-
káč.

Miroslav	Malina
VOLBA PRO CHABRY

60 let, starosta

Zprávy	z	úřadu

Úvodní	slovo
Miroslav	Malina,	starosta	MČ
Skladba problémů, se kterými se potkáváme, se příliš nemění. Logicky se k větši-
ně z nich vracím i ve svých komentářích.
Každého z nás se dotýká stav místních komunikací, samozřejmě včetně chod-
níků.
Stále mám v živé paměti listopad 2010, který nás hned po volbách přivítal ne-
skutečným přídělem sněhu. Možná proto, abychom tuto oblast vzali náležitě na 
vědomí. Jen díky přístupu obyvatel se tehdy podařilo vše zvládnout.
Letošní podzim byl jiný. Naštěstí. Problémy se ale najdou vždycky. Tentokrát to 
bylo listí. Díky vlídnému, teplému počasí padalo průběžně až do prosince. Stromy 
byly nádherně barevné, ale pro úklid obce vzniklo nepříjemné dilema. Zda uklízet 
průběžně, nebo čekat na jednorázový, masivní úklid. Občané žádali okamžitý, 
průběžný úklid, fi nanční náklady velely počkat. Zvolili jsme většinou kompromis. 
Nejdůležitější úseky chodníků (např. u základní školy, hřbitov a další) jsme řešili 
ihned, ostatní až jednorázovým sběrem.
Dovolte mi apelovat na majitele nemovitostí se stromy v sousedství chodníků. 
Úklid listí z těchto dřevin je v tomto případě nejen jejich povinností, ale také velká 
pomoc obci. S již zmiňovaným sněhem je to trochu jinak. Zde už to není povinnost 
obyvatel, ale velká pomoc to zůstává. Jsme teprve na začátku zimy. Asi nemůže-
me očekávat, že sníh se naším končinám bude celou zimu vyhýbat.
Prosím proto všechny občany, aby s případným úklidem chodníků pomohli.

Vybíráme	z	mimořádného	
zasedání	Rady	MČ	
dne	5.	listopadu	2014
Rada	vzala	na	vědomí

  že za odstoupivšího kandidáta hnutí ANO 2011, Ing. Ladisla-
va Borhyho, se stane členem ZMČ Dr. Ing. Přemysl Vávra, MBA, 
který se na kandidátní listině umístil jako druhý v pořadí a u které-
ho není překážka volitelnosti.

Zastupitelstvo	schválilo
  Jednací řád ZMČ.
  volbu starosty a členů Rady veřejným hlasováním.
  počet uvolněných a neuvolněných členů ZMČ: 

1 uvolněný a 14 neuvolněných členů.
  měsíční odměny pro neuvolněné členy ZMČ dle přílohy č. 1 

nařízení vlády č. 37/2003.
Zastupitelstvo	zvolilo	pro	volební	období	2014-2018

  starostou MČ Miroslava Malinu.
  čtyřčlennou Radu ve složení: Josef Malý, prom. ped. Martin 

Cutych, Ing. František Křivánek a Jaroslav Vokáč.
Zastupitelstvo	ustanovilo

  fi nanční a kontrolní výbor ZMČ, do nichž byli zvoleni:
Finanční výbor – předseda: Ing. František Křivánek, členové: 
Mgr. Jiří Šmíd, Ing. Miloslav Pexa, Ing. Iva Merhautová, MBA, 
Mgr. Pavel Richter.
Kontrolní výbor – předseda: Zdeněk. Šír, členové: Jaroslav 
Vokáč, Ing. Barbora Floriánová, Hana Francová, Dr. Ing. Přemysl 
Vávra, MBA.
Zastupitelstvo	pověřilo

  k podpisu doložky dle § 43 zákona č. 131 2000 Sb., s účin-
ností od 5.11.2014 do konce volebního období Jaroslava Vokáče 
a Jana Vokurku.

Rada	vzala	na	vědomí
  informaci ředitelky ZŠ Spořická o výši peněžních darů za 3. 

čtvrtletí roku 2014.
  jmenování inventarizační komise k zajištění a provedení in-

ventarizace za rok 2014 ve složení: předseda komise: D. Pisinge-
rová, členové: I. Maryšková, G. Chamrová, B. Kukurová, L. Kno-
blochová, D. Dvořáčková a Z. Šír.
Rada	projednala

  žádost spolku Boiové z.s. o pronájem pozemku parc. č. 
1327/1. Zástupci spolku budou vyzvání k doplnění informací a po-
zváni k jednání po novém roce.

  žádost o řešení bytové situace, která byla MČ postoupena 
sociálním odborem ÚMČ Prahy 8. Přestože MČ nedisponuje vlast-
ním bytovým fondem, bude hledat způsob, kterým by napomohla 
k jejímu řešení.
Rada	stanovila

  podmínky pro přijímaní žáků do ZŠ. Podmínky budou zveřej-
něny na webových stránkách ZŠ.
Rada	souhlasila,

  aby starosta převzal záštitu nad akcí „Candrbál chaberských 
pejskařů“, která se uskuteční 20.2.2015.

  s uzavřením darovacích smluv, kterým MČ darovala příspě-
vek ve výši 2.000,– Sk Dolní Chabry a TJ Sokol na organizaci 
kulturních akcí pořádaných v roce 2014: „Ples fotbalistů“, který se 
uskutečnil dne 25.1.2014, a „Country bál“, který se uskutečnil dne 
15.11.2014.
Rada	nesouhlasila

  s žádostí společnosti Vodafone Czech Republic o snížení ná-
jemného za pronájem nebytových prostor v přístavbě ZŠ. MČ je 
připravena jednat o eventuální úpravě smlouvy za oboustranně 
výhodných podmínek.
Rada	aktualizovala

  svůj postoj k záměru vybudovat leteckou paralelní dráhu (LK-
P-Ruzyně) a k záměru vybudovat SOKP (pražský okruh) v jižní 
variantě. Na svém záporném stanovisku trvá.

Vybíráme	z	ustavujícího	zasedání	
Zastupitelstva	
dne	5.	listopadu	2014

Vybíráme	ze	zasedání	rady	
dne	19.	listopadu	2014

Josef	Malý
VOLBA PRO CHABRY

57 let, OSVČ

Ing.	František	Křivánek
VOLBA PRO CHABRY

45 let, technik-elektro

prom.	ped.	Martin	Cutych
VOLBA PRO CHABRY

57 let, učitel

Jaroslav	Vokáč
VOLBA PRO CHABRY

75 let, důchodce
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Vítání	občánků
Ve slavnostně plyšáky 
vyzdobeném obřadním 
sále přivítal 11. listopa-
du pan starosta ve spo-
lupráci s kulturní a soci-
ální komisí 16 malých 
Chaberáčků. Každé 
z miminek dostalo na 
památku velmi pěkné 
dárky od Městské čás-
ti Praha-Dolní Chabry 
a místních sponzorů – 
Studia Lodička a fi rmy 
Sigifun, které tímto moc 
děkujeme. Ještě se slu-
ší zmínit, že milé se-
tkání zpestřilo zdařilé 
vystoupení žákyň cha-
berské školy již tradič-
ně připravené paní uči-
telkou Mašátovou. Jak 
to našim Chaberáčkům 
a jejich maminkám 
sluší, můžete posoudit 
z přiložených fotografi í.
 

za kulturní a sociální 
komisi P. Králová

 

Oznámení	o	změně	svozu	
bioodpadu
Svoz bioodpadu na území MČ bude probíhat 
v zimním období, 

tj.	od	1.12.	2014	do	31.3.2015,	
v	sudý	pátek	v	době	od	6:00	do	14:00	hod.

Doporučujeme, aby nádoby na bioodpad byly vlastníky na 
stanoviště vykládány večer před stanoveným dnem svozu.

Přistavení	velkoobjemových	
kontejnerů	prosinec	2014
Přistavení velkoobjemových kontejnerů bude probíhat 
v	neděli	–	7.12.,	ve	zkráceném	režimu	09:00-13:00	hod. 
bez řízené obsluhy na těchto stanovištích: 
1.	Bílenecké	náměstí
2.	V	Kratinách	–	slepé	zakončení
3.	Dvorní	–	slepé	zakončení	u	fotbalového	hřiště
4.	Kobyliská/Pod	Křížem	–	slepé	zakončení
5.	U	Větrolamu	–	slepá	odbočka	k	Ďáblickému	háji
6.	Kadaňská
7.	Měděnecká	–	slepé	zakončení	za	křižovatkou	s	Tušimickou
8.	Pod	Křížem/U	Větrolamu	–	slepé	zakončení	k	separacím
9.	Ulčova	–	park

Současně upozorňujeme občany, že zde není možné odložit živnos-
tenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, roz-
pouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, ani pne-
umatiky, elektrospotřebiče, televizory, pc monitory, počítače, lednice, 
mrazáky a sporáky. 
DŮRAZNĚ	UPOZORŇUJEME,	 ŽE	 TYTO	KONTEJNERY	NEJSOU	
URČENY	PRO	BIOODPAD	!!!
Do kontejnerů lze odložit starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, 
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

Oznámení	o	uzavření	úřadu	
a	kulturního	centra

Ve	dnech	31.12.2014	a	2.1.2015	bude	úřad	i	kultur-
ní	centrum	(včetně	knihovny)	uzavřeno	z	důvodu	celoplošné	
dovolené.

Kavárnička	KC	–	beseda
prosinec	2014

3.	prosince Pražský	semmering – sraz 9:15 hod Kobylisy konečná 
bus 162

10.	prosince 15:30 – 17:30 h – beseda	Chaberský	dvůr

17.	prosince Procházka	vánoční	Prahou	– sraz 15:15 hod Kobylisy 
konečná bus 162

Informace:	M.	Knížková,	tel.:	608	599	208

Zprávy	z	úřadu

Zprávy	z	komisí,	KCRekonstrukce	Ústecké	ulice
V	období	 po	 letních	 prázdninách	 proběhla	 první	 etapa	 re-
konstrukce	Ústecké	ulice.	Možná	trochu	nelogicky	části	od	
nadjezdu	ke	hranici	katastru	hl.	města	u	Zdib.	Původní	plán	
počítal	s	realizací	úseku	v	intravilánu	obce.	Na	základě	ne-
uspokojivého	stavu	sítí	uložených	v	tělese	této	komunikace	
ve	zmiňované	oblasti,	byl	však	postup	prací	změněn.	Z	toho	
bohužel	vyplývá,	že	opravě	povrchu	v	obci	bude	předcházet	
výměna	rozvodů,	především	plynu.

Objevila se spousta připomínek (především obyvatel přilehlé 
části středočeského kraje) k úpravě dopravního režimu v opra-
vené části.
Tato komunikace je stále záložní spojnicí mezi D 8 a hlavním 
městem v době oprav nebo havárií na trase okruhu. Proto byl 
rekonstruován povrch v celém profi lu vozovky. Z důvodu zvýše-
ní bezpečnosti provozu, bezpečnosti chodců a snížení zátěže 
na životní podmínky v okolí komunikace, byl provoz sveden do 
jednoho pruhu v každém směru. Dle posudku projektanta se tím 
nesnižuje propustnost ulice (v prostoru obce je několik zúžení, 
která počet projíždějících aut limituje), ale zásadně se omezí rizi-
ka především pro chodce. V další etapě se počítá s návrhem na 
zřízení jednoho průjezdného pruhu celou obcí.
Přes subjektivní pocity uživatelů komunikace přijíždějících do 
Prahy se průjezd naší MČ nezhoršil. Snad jedinou komplikací 
zůstávají řidiči, kteří dopravní opatření nerespektují a způsobují 
kolizní situace s efektem zpomalení provozu.
Pro obyvatele Dolních Chaber by měl být zřízen (podobně jako 
např. ve Zdibech) připojovací pruh v úrovni vyústění Obslužné 
ulice.

starosta MČ Miroslav Malina
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PROSINEC	2014
Velká	 vánoční	 výstava	 3.12.2014	 –	 6.1.2015	 ve spolupráci 
s těmito subjekty

Výstava betlémů ze sbírky řezbářky Jarmily	Haldové 

Výstava a prodej předmětů zhotovených v terapeutických dílnách 
Psychiatrické	nemocnice	Bohnice

Vánoční výzdoba galerie Chaberského dvora ve spolupráci s dětmi 
školní družiny ZŠ	Dolní	Chabry, s fl oristkou Vlastou	Černou	Rypáč-
kovou a dalšími milými a zručnými Chaberáky

Vstup volný Kulturní centrum Galerie 3. patro

4.12.	čt	9:30	–	11:30	h	Dvoreček	–	Mikulášská	nadílka
dopolední program pro nejmenší
Vstupné 50 Kč Kulturní centrum

4.12.	čt	18	–	19:30	h	Vánoční	korálkování	pro	dospělé
Vstupné 50 Kč Kulturní centrum

6.12.	so	15	h	Vánoční	setkání	seniorů	
s malým adventním koncertem, vstup volný

11.12.	čt	9:30	–	11:30	h	Dvoreček	hrací	
dopolední program pro nejmenší se cvičením, pohádkou a hraním
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum

11.12.	 čt	 16	 –	 17:30	h	Adventní	 zdobení	 vánočních	per-
níčků
předvánoční dílna pro děti pod vedením lektorky Jitky Ferstové
Vstupné 30 Kč Kulturní centrum 

11.12.	čt	18	h	Malý	adventní	koncert	Two	voices
Písničkářka Jana Rychterová s kytarou, sopranistka Gabriela Pešino-
vá a houslista Vladimír Iljič Pecháček 
nejkrásnější melodie velkých skladatelů s poetickými texty, kromě pe-
rel klasické hudby zazní české i zahraniční koledy, spirituály apod.
Vstupné 90/70 Kč Malý sál Kulturní centrum

13.12.	so	15	h	Vánoční	pohádka	o	kapru	Karlovi
Divadelní pohádka pro děti 
Vstupné 50 Kč Úřad Velký sál

18.12.	čt	9:30	–	11:30	h	Dvoreček	tvořící	
dopolední program pro nejmenší s tvořením, písničkami a hraním
Vstupné 50 Kč Kulturní centrum

18.12.	čt	17	–	18:30	h	Vánoční	dílna	pro	děti
Vstupné 30 Kč Knihovna

18.12.	čt	17:30	a	19:30	h	Vánoční	koleda
Vánoční pásmo v podání chaberského divadelního souboru DIVOCH 
a kapely Pilot
Vstupné 120 Kč Úřad Velký sál

otevírací	doba:	Po-So:	10-12	13-18	
kontakt:	283	852	858,	604	976	653	www.dchabry.eu

Předprodej	vstupenek	v	Kulturním	centru	CHD
	 Hrušovanské	nám.	253/5,	Dolní	Chabry,	184	00	Praha	8

Provoz	galerie	a	knihovny	je	po	dobu	akcí	pořádaných	v	prosto-
rách	Kulturního	centra	Chaberského	dvora	omezen.

Mikulášské	
dopoledne

V úterý 4.12. 9:30-11:30 pořádá Dvoreček 
Mikulášské dopoledne s Mikulášem a an-
dělem. 

Rezervace je nutná 
na tel. 604 976 653. 

Vstupné 50 Kč.



Divadlo	pro	děti
Vánoční	pohádka	o	kapru	Karlovi
Jak se tráví Vánoce u indiánů, u Laponců nebo v Polynésii? Cesta Kapra 
Karla to všem divákům prozradí. Vánoční příběh o kapru Karlovi, kocou-
ru Bubinovi a paní Ludmilce Houskové je pohádkovým vyprávěním, ve 
kterém nebudou chybět koledy a ve kterém spolu s herci může diváctvo 
obeplout celý svět. Dozvíme se, jak se slaví Vánoce třeba u Laponců, 
u Indiánů nebo v Polynésii.
Představení je vhodné pro malé i velké diváky, kteří milují Vánoce, kole-
dy a vánoční zvyky. A taky pro ty, kteří rádi cestují, třeba po moři, vzdu-
chem či odpadním kanálem.
Hraje Divadlo Kampa, 13.12.2014, so 15 h

Koncert
ADVENTNÍ	KONCERT	Two	Voices	
Slavnostní atmosféru navozují nejkrásnější melodie velkých sklada-
telů (Bachův Air, Beethovenova Patetická, Ferriův Tajuplný ostrov) s poe-
tickými texty, kromě perel klasické hudby zazní české i zahraniční koledy, 
spirituály apod.
Písničkářku Janu Rychterovou s kytarou a houslistu Vladimíra Ilji-
če Pecháčka jsme v Chaberském dvoře již letos přivítali ve společ-
nosti RNDr. Václava Větvičky. Pořad byl velmi úspěšný a hřejivý. 
Vstupné 90/70 Kč, Malý sál Kulturní centrum

NÁŠ	TIP!

	 		Chaberský	dvůr			

Vánoční KORÁLKOVÁNÍ pro dospělé
Přijďte si vyrobit vánoční hvězdičky z korálků a drátků.

Těším se na vás ve čtvrtek 4. 12. 2014  
v 18 hodin v Chaberském dvoře.

Jitka Kroupová

Vánoční Dílna pro děti

Těším se na vás ve čtvrtek 18. 12. 2014  
v 17 hodin v Chaberském dvoře.

Jitka Kroupová

Přijďte si vyrobit 
vánoční přáníčka 
z čajových sáčků.

54			-



Školy,	sdružení

Nenechte	si	sníst	střechu	
nad	hlavou!
Dne	 24.	 9.	 2014	bylo	 v	 okolí	 chaberského	 kostela	
velice	rušno.	V	ten	den	zde	totiž	probíhala	praktic-
ká	část	mezinárodní	konference	věnované	ochraně	
historických	 dřevěných	 konstrukcí.	 Jejím	 hlavním	

bodem	byla	ukázka	nedestruktivní	ekologické	likvidace	škůdců	v	kro-
vech,	zejména	tesaříka	
a	 červotoče,	 působe-
ním	tepla.	
Princip metody termo-
sanace spočívá v nahří-
vání všech dřevěných 
konstrukcí napadených 
aktivním dřevokazným 
hmyzem. Do ošetřova-
ného prostoru je nutné 
vhánět horký vzduch tak 
dlouho, dokud se sa-
nované dřevěné prvky 
postupně neprohřejí na 

výslednou teplotu 55 st. C v celém svém 
průřezu. Při této teplotě dochází ke srá-
žení bílkovin, z nichž je tvořen organiz-
mus dřevokazného hmyzu a ten bez vý-
jimky hyne ve všech svých vývojových 
stádiích – vajíčko, larva, kukla, brouk.
Zde můžeme mluvit o obrovské náhodě. 
Z množství sakrálních památek byl arci-
biskupstvím pražským pro tuto ukázku 
vybrán právě náš kostel. Opět se uká-
zalo, že štěstí přeje připraveným, neboť 
po letech marných žádostí o granty se 
konečně podařilo to, oč naše sdružení 
dlouho usilovalo – účinné ošetření na-
padených historických krovů. Za bez-
platné ošetření kostelních krovů touto 
technikou patří náš velký dík ostravské fi rmě Thermo Sanace s.r.o., jejíž 
reklamní slogan jsme použili v úvodu. 
Cena celé této procedury by činila min. 250 000 Kč a tyto ušetřené peníze 
tak mohou arcibiskupství pražskému posloužit k záchraně dalších ohrože-
ných památek. Více informací včetně fotek z akce najdete na www.osop-
dchabry.cz        Za OSOP Luděk Brož a Stanislav Vyšín

Camera	Chabra	slaví	
10	let
Pěvecký	sbor	CAMERA	CHABRA	slaví	10té	
výročí	od	svého	založení.
V roce 2004 se potkalo několik chaberských 
nadšenců na Trojském vinobraní, kde si dobře 
zazpívali a ještě tentýž rok založili smíšený pě-
vecký sbor. Jako sbormistr se jeho vedení ujal 
Prof. Lubomír Mátl a již o Vánocích téhož roku 
jsme měli první vystoupení v našem překrás-
ném kostelíku Stětí sv. Štěpána v Chabrech.
Pod jeho profesionálním vedením jsme dosáhli 
mnoho úspěchů na koncertech jak v Čechách, 
tak i v zahraničí (Maďarsko,Ukrajina,Srb-
sko,Rumunsko,Chorvatsko,USA). Zůstáváme 

však věrni našemu kostelíčku i našim věrným 
posluchačům v Dolních Chabrech. Současně 
chceme poděkovat i našemu chaberskému 
Městskému úřadu za veškerou podporu, kterou 
nám po celé období poskytoval.
Také o letošních Vánocích Vás srdečně zve-
me na Štědrý večer 24. prosince ve 22 hod. do 
kostela Stětí sv. Štěpána na Vánoční mši Jaku-
ba Jana Ryby a na další koncert, který se bude 
konat na svátek sv. Štěpána v pátek 26. prosin-
ce odpoledne v 15.00 hod., kde si můžete po-
slechnout krásnou slovenskou Vánoční mši od 
Georgia Zrunka. Na Slovensku je tato skladba 
svým významem srovnávána právě s českou 
Rybovou vánoční mší, tak se nechte překvapit..
Těšíme se s Vámi na shledanou!

Varhany	se	rozeznějí	již	v	létě
O	 výjimečnosti	 chaberských	 varhan	
vyrobených	před	110	lety	fi	rmou	Rej-
na-Černý,	 jsme	 psali	 již	 v	 říjnovém	
zpravodaji.	 Velmi	 mile	 nás	 překvapil	
zájem	 nejen	 občanů	 Chaber	 darovat	
ze	 svého	 často	 i	 nemalé	 částky	 na	
jejich	 záchranu.	 Předběžný	 rozpočet	
na	 zrestaurování	 nástroje	 je	 99.000	
Kč	bez	DPH.	Samotná	oprava	varhan	
bude	probíhat	v	letních	měsících	roku	
2015.	

Náš spolek se dle svých možností po-
dílel na projektu záchrany varhan uspo-
řádáním koncertu k srpnovému svátku 
Stětí sv. Jana Křtitele a zahájil tak akci 
„Ať varhany znovu znějí.“ Mezi prvními 
dárci byli členové komorního pěveckého 
souboru Vocalica, návštěvníci koncertu 
a členové našeho spolku. Během dvou 
měsíců se přidali další dárci: rodina Mi-
roslava Stejskala – člena OSOP, Radek 
Konečný, manželé Čihákovi, manželé 
Francovi, paní Naděžda Žilková, pan 
Jan Zrzavý, nejmenovaná členka OSOP a členové TOP09 a nezávislí, kteří věnovali celý 
zůstatek předvolebního fondu. Celkem se na varhany podařilo získat 100.000 Kč! Všem 
dárcům touto cestou mnohokrát děkujeme a velice si jejich odhodlání vážíme. Zároveň 
dáváme na vědomí, že akce „Ať varhany znovu znějí“ je tímto ukončena. 
V letošním roce se nám podařilo zrealizovat mnoho z toho, co jsme si dlouho přáli. Sdru-
žení se svou činností snaží přispívat ke zvelebování naší půvabné obce i k setkávání 
nejen pamětníků. Dary nemusí být jen pod stromečkem, proto děkujeme předem i těm, 
kteří se rozhodnou darovat byť menší fi nanční obnos na činnost našeho spolku a přispět 
tak na dobrou věc. Více informací na www.osop-chabry.cz.
Přejeme všem požehnané Vánoce! 

Za Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech, z.s.
Kateřina Šilhová Šafránková 

1.	A,	1.	B	na	besedě	
o	komiksu
Prvňáčci naší školy se v říjnu zúčastnili bese-
dy o komiksu pod názvem „Co se schová do 
bubliny?“ se spisovatelkou Klárou Smolíko-

vou. Povídali si o vzniku komiksu, o tom, jak se píše, kres-
lí, aktivně se zapojovali do besedy, vyzkoušeli si komiks 
zahrát v převlecích za postavy z knížky o Viktorce. Nako-
nec si také komiks pomocí pracovních listů sami vytvořili.
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Tělovýchovná jednota ZŠ Chabry 
 
 

pořádá 
 

v sobotu 27. prosince 2014 
 
 

                       od 9 hodin 
 
v tělocvičně ZŠ Spořická 400 
 

Vánoční turnaj ve stolním tenisu  
___________________________________________________ 

kategorie muži, ženy - bez omezení 
 
Systém turnaje:  4 skupiny 
                            první dva postup do pavouka  
                             o 3. místo 
                             finále 
Délka a počet setů budou určeny podle počtu došlých přihlášek. 
 
Přihlášky písemně na adresu Vokáč Jaroslav, Dvorní 537 Praha 8-Dolní 
Chabry nebo  mob. 723 127 130 (pan Vokáč - řed. tur.) 
E-mail : jaroslav.vokac2@seznam.cz 
 
                                 do soboty 20. prosince 2014!! 
 
V případě, že můžete až v pozdější hodinu, sdělte tuto skutečnost při 
přihlašování, pořadatel bude hrací plán časově přizpůsobovat. 
 
Startovné 100.- Kč  bude hrazeno při prezentaci 

 
Hraje se o poháry a diplomy. 

 
Občerstvení zajištěno. 
 
                                                                                                   Jaroslav Vokáč 
                                                                                                                      ředitel turnaje 

	 	 	Sport

Valná	hromada		
SK	Dolní	Chabry
Dne 7.11.2014 proběhala Valná hromada SK Dolní Chabry. 
Byl zvolen výbor a komise k fungování našeho klubu na příští 
čtyři roky.
Výbor:
1. Vladimír Šmicer
2. Martin Knížek
3. Miloslav Hofman
4. Petr Klouček
5. Václav Šperl
6. Zdeněk Peclinovský
7. Vlastimil Tomšů
Smírčí	komise:
1. Pavel Vosátka
2. Tomáš Linek
3. Vlastimil Šilhavecký
Kontrolní	komise:
1. Jiří Fišmistr
2. Jiří Hronek
3. Antonín Nikodým
Dále byly odsouhlaseny stanovy a navýšení příspěvků.

Víkendový	tenisový	turnaj
Chabreští tenisté hrající za Meteor se zúčastnili víkendového turna-
je v bohnickém LOBu. Turnaj v kategoriích přípravka (babytenis), st. 
žáci, minitenis, ml. žáci, ml. žákyně organizoval LOB Slovan Boh-
nice. 

Výsledky	podzimní		
části	sezóny
Muži A, I. A třída = 3. místo
Muži B, II. třída = 3. místo
Mladší dorost, II. třída = 2. míst
Starší žáci, Pražský přebor = 9. místo
Mladší žáci, I.třída = 8. místo
Starší přípravka, II. třída = 9. místo

Více na: www.skchabry.c
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Vinný sklep Chabry 
Uskladnění a prodej vín.

Po, St a Pá 15-18 hod.  
Hrušovanské náměstí 253/5, Dolní Chabry 

více info na webu:
WWW.VINNY-SKLEP-CHABRY.CZ 

OCHUTNÁVKY VÍN: 
Vína z nového světa 12. 12. od 20hod.
Vánoční degustace 17. 12. od 20hod.

Doporučuji rezervaci míst. 
email: machacek@vinny-sklep-chabry.cz tel. 732 976 779

eshop.vinny-sklep-chabry.cz 

Inzerce

Kácení	a	řez	
rizikových	stromů	
stromolezeckou	

technikou.	
tel.:	606527091	

AVON	kosmetika
Kosmetické	přípravky	i	módní	

doplňky
Výhodná	balení,	novinky,	slevy

AVON	Lady	Dolní	Chabry

Ing.	Miroslava	Krejčová
Tel.:	606	59	26	55

e-mail:	KrejcovaMirka@seznam.cz

Zveme rodiče budoucích prvňáčků do naší 
soukromé školy ZŠ Heřmánek 

na Ládví (Rajmonova 4, Praha 8):
7. 1. 2015 Den otevřených dveří 

(od 9 do 12 hodin)
7. 1. 2015 Pozvání na čaj/kávu 

s rozhovorem o škole 

(od 18 hodin)
14. a 15. 1., 11. 2. 2015 Zápis do 1. třídy 

(od 14 do 17 hodin)

Rádi Vám zodpovíme všechny dotazy o naší 
škole na skola@prorodinu.cz 

Prosíme o přihlášení na www.prorodinu.cz 
nebo na tel.č. 606 416 930.

Dejte svým blízkým 
pod stromeček 
možnost poslat kozu 
do Afriky a pomoci tak 
potřebným. Skutečný 
dárek dokáže potěšit 
hned dvakrát.

skutecnydarek.czskutecnydarek.cz

Udělejte 
Vánoce doma 
i v Africe.
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